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J - RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO I 

 Anápolis, 13 de novembro de 2017  

Produzido por: CT&M (Costa Ribeiro Ambiental) 

Nova diagramação em: 22 de junho de2018. 

1. RESUMO  

Os municípios de Cabeceiras, Cidade Ocidental, Corumbá, Formosa, Luziânia, 

Pirenópolis, Santo Antônio, Valparaíso e Vila Boa ainda não concluíram a formação dos 

comitês. 

2. INFORMAÇÕES GERAIS POR MUNICÍPIO 

2.1. Abadiânia – Trabalhando na elaboração do diagnóstico técnico, revisão de término em 

janeiro de 2018. 

01 de novembro, o documento B é concluído. 

2.2. Água Fria 

3 de outubro -  Água Fria envia o diagnóstico para leitura, análise e fechamento 

do documento C. 

O diagnóstico técnico não foi aprovado. 

2.3. Águas Lindas 

11 de outubro – Águas Lindas conclui a formação dos comitês. 

2.4. Alexânia – Comitês formados. 

Em 1 de agosto de 2017, o Sr. Superintendente José Prado, informa que o servidor 

Itamar era o novo responsável pela tarefa e solicitou novas instruções. As 

instruções foram dadas, e, em 09 de agosto de 2017 o Sr. Superintendente informa 

que os comitês foram formados. 

2.5. Cabeceiras – Sem sucesso na formação dos comitês. 

04 de setembro de 2017, um novo servidor foi destacado para a tarefa, o sr. João 

Rosa, e em ele se comprometeu a concluir as atividades de formação dos comitês. 

19 de setembro de 2017 foi enviado um e-mail formalizando as instruções para 

formação dos comitês. 

21 de setembro de 2017 , a servidora Tania contatou o CORSAP-DF/GO para sanar 

dúvidas quanto a formação dos comitês, esta foi instruída e em foi enviado um e-

mail formalizando as instruções passada por telefone. 

09 de novembro de 2017, foi enviado um e-mail formalizando as cobranças que 

foram realizadas por telefone e WhatsApp.  
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2.6. Cidade Ocidental – Sem sucesso na formação dos comitês. 

12 de setembro a CT&M juntamente do o superintendente do CORSAP-DF/GO, 

Sr. José Prado, esteve no gabinete do Prefeito, onde ele verbalizou o desejo de sair 

do CORSAP-DF/GO e fazer uma nova composição de consórcio com os municípios 

mais próximos, mas que no final da conversa demonstrou o interesse de dar credito 

à nova gestão do CORSAP-DF/GO e continuar 

4 de outubro de 2017 o secretário Marizom se comprometeu entregar o nome dos 

membros dos comitês em 12 de outubro. 

2.7. Cocalzinho -  plano deverá ser atualizado em 2018. 

2.8. Corumbá – Sem sucesso na formação dos comitês. 

08 de julho de 2017, e-mail enviado com novas instruções para formação dos 

comitês. 

2.9. Cristalina – está construindo o PMSB independente do CORSAP-DF/GO. 

2.12. Mimoso – Aguardando a contratação do engenheiro para realizar o diagnóstico. 

2.13. Novo Gama – Elaboração do diagnóstico parcialmente concluída. 

06 de outubro, Novo Gama envia o diagnóstico do comitê de coordenação para a 

confecção para leitura análise e fechamento do documento C. Fica faltando do 

diagnóstico do engenheiro. 

2.14. – Padre Bernardo - Sem sucesso na arregimentação dos comitês. 

2.15. Pirenópolis – Sem sucesso na formação dos comitês. 

04 de outubro novas instruções foram dadas para a servidora Geórgia. 

09 de novembro, a servidora Geórgia alegou sobrecarga de trabalho e transferiu as 

responsabilidades para a servidora Jane. 

21 de novembro de 2017 os comitês ficaram prontos ,e, depois de análise e sugestão 

de melhorias foi solicitado uma reunião com os integrantes para iniciarem os 

trabalhos. 

2.16. Planaltina – Plano já confeccionado. 

20 de setembro, novas instruções foram dadas para formação dos comitês. 

 

Claudair Costa Ribeiro 
Gestor Executivo, CRBio 087.079/04D 
CT&M Consultoria, Treinamento e Manejo 
(Costa Ribeiro Ambiental) 17.430.561/0001-23 
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QUADRO DEMONSTRATIVO DOS DOCUMENTOS QUE COMPÕE O PMGIRS/AP 

RESÍDUOS SÓLIDOS ÁGUAS PLUVIAIS 

15% A B C D E F G H K 

Abadiânia 
         

         

Agua fria 
         

         

Águas Lindas 
         

         

Alexânia 
         

         

Cabeceiras 
         

         

Cidade Ocidental 
         

         

Cocalzinho 
         

         

Corumbá 
         

         

Cristalina 
         

         

Formosa 
         

         

Luziânia 
         

         

Mimoso 
         

         

Novo Gama 
         

         

Pe. Bernardo 
         

         

Pirenópolis 
         

         

Planaltina 
         

         

Santo Antônio 
         

         

Val Paraiso 
         

         

Vila Boa 
         

         

Cada letra denominando as colunas representa os seguintes documentos: A. Cópia do ato público do Poder 
Executivo (Decreto ou Portaria, por exemplo), com definição dos membros dos comitês;  B. Plano de 
mobilização social; C. Relatório do diagnóstico técnico-participativo; D. Relatório da prospectiva e planejamento 
estratégico; E. Relatório dos programas, projetos e ações; F. Plano de execução;  G. Minuta de projeto de Lei 
do Plano Municipal de Saneamento Básico; H. Relatório sobre os indicadores de desempenho do Plano 
Municipal de Saneamento Básico; I. se trata do lançamento de dados no SNIS pelo profissional de TI. J. Não 
está na tabela, pois se trará deste relatório simplificado do andamento das atividades desenvolvidas;  K. 
PMGIRS. (serão 342 documentos no total e 331 para serem feitos pela CT&M)  
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